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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om udnyttelsen af struktur- og samhørighedsfondene: erfaringer, der bør indgå i EU's 
fremtidige samhørighedspolitik
(2010/2305(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174-
178,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 “Regionalpolitikkens 
bidrag til bæredygtig vækst i Europa 2020” (KOM(2011)0017),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om regionalpolitikkens 
bidrag til bæredygtig vækst i Europa 2020 (SEK(2011)0092),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 25. oktober 2010 
”Samhørighedspolitik: Reaktion på den økonomiske krise, en gennemgang af 
gennemførelsen af de samhørighedspolitiske tiltag, der er blevet iværksat til støtte for den 
europæiske genopretningsplan” (SEK(2010)1291),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 31 marts 2010 ”Samhørighedspolitikken: 
Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013” 
(KOM(2010)0110),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 31. marts 2010 
“Ledsagedokument til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2010 –
Samhørighedspolitik: Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for 
perioden 2007-2013” (SEK(2010)0360),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020 – En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst"(KOM(2010)2020),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 539/2010 af 16. juni 
2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse 
bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 437/2010 af 19. maj 
2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede 
befolkningsgrupper2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 397/2009 af 6. maj 
2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for 

                                               
1 EUT L 158 af 24.6.2010, s. 1.
2 EUT L 132 af 29.5.2010, s. 1.
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Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi i boliger1,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 284/2009 af 7. april 2009 om ændring af 
forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår 
visse bestemmelser om økonomisk forvaltning2,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 85/2009 af 19. januar 2009 om ændring af 
forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår 
visse bestemmelser om økonomisk forvaltning3,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/ 2006 af 11. juli 2006 om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 
2006 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1784/19995,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 
5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1783/19996,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling7,

– der henviser til Rådets afgørelse af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for samhørighed (2006/702/EF)8,

– der henviser til Rådets konklusioner om Kommissionens strategirapport 2010 om 
gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer, som blev vedtaget af Rådet 
(udenrigsanliggender) den 14. juni 2010,

– der henviser til udtalelse af 14. juli 2010 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg “Fremme af effektive partnerskaber i forvaltningen af samhørighedspolitikkens 
programmer baseret på god praksis i perioden 2007-2013” (ECO/258),

                                               
1 EUT L 126 af 21.5.2009, s. 3.
2 EUT L 94 af 8.4.2009, s. 10.
3 EUT L 25 af 29.1.2009, s. 1.
4 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
5 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12.
6 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1.
7 EUT L 371 af 27.12.2006, s. 1.
8 EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
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– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget om "Samhørighedspolitik: Strategirapport 
2010 om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013" af 1.-2. december 
2010 (CdR 159/2010),

– der henviser til sin beslutning af ... 2011 om rapport 2010 om gennemførelsen af 
samhørighedspolitikkens programmer for perioden 2007-20131,

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2010 om opnåelse af reel territorial, social 
og økonomisk samhørighed i EU - en afgørende forudsætning for global 
konkurrenceevne?2,

– der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om gennemførelsen af 
strukturfondsforordningen 2007-2013: resultaterne af forhandlingerne vedrørende de 
nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at udnyttelsesevne er den udstrækning, i hvilken en medlemsstat er i stand 
til på en effektiv måde at bruge de økonomiske midler, den tildeles fra struktur- og 
samhørighedsfondene, og til, at denne evne er nødvendig for at kunne bidrage maksimalt 
til den økonomiske og sociale samhørighed med de midler, der stilles til rådighed fra EU-
fondene,

B. der henviser til, at udnyttelsesevne ikke er en parameter, men en variabel, og til, at der er 
stor forskel på den i de forskellige medlemsstater, således at der er behov for individuelle 
løsninger for at øge denne evne,

C. der henviser til, at det kræver en kontinuerlig indsats fra medlemsstaternes side og 
inddragelse af lokale og regionale myndigheder på hver etape i processen at sigte efter at 
udnytte så meget økonomiske støtte som muligt,

D. der henviser til, at reglerne vedrørende struktur- og samhørighedsfondene er indviklede og 
derfor vanskelige at overholde, hvilket forårsager fejl, så medlemsstaterne bruger 
uforholdsmæssigt meget tid på at forsøge at afhjælpe og kontrollere disse fejl,

E. der henviser til, at især de medlemsstater, der blev medlemmer af EU under den aktuelle 
programmeringsperiode, oplever betydelige problemer med udnyttelsen på grund af den 
væsentlige stigning i mængden af til rådighed værende midler i sammenligning med 
førtiltrædelsesmidlerne,

1. henleder opmærksomheden på den hastigt tiltagende udnyttelsesevne og 
budgetgennemførelse af samhørighedspolitikken i løbet af 2010, og anerkender den 
positive virkning, som foranstaltninger under den økonomiske genopretningsplan relateret 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0000.
2 Vedtagne tekster P7_TA(2010)0473.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0165.
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til samhørighedspolitikken har haft med hensyn til at fremskynde gennemførelsen af 
programmer og leveringen af finansiering til modtagerne,

2. påpeger, at udnyttelsesproblemerne har været forårsaget af følgende hovedfaktorer:

 problemer med færdiggørelsen af procedurerne for overensstemmelsesvurdering af det 
nye forvaltnings- og kontrolsystem i begyndelsen af programmeringsperioden

 den globale økonomiske krise

 utilstrækkelige midler til at samfinansiere projekter

 forsinkelser i forbindelse med etableringen og indførelsen af EU-regler og nationale 
regler eller med den tilknyttede vejledning og utilstrækkelige eller uklare regler

 forsinkelser i forbindelse med oversættelsen af vejledningerne og med at få nærmere 
oplysninger fra Kommissionen samt mangel på konsekvens i vejledningen fra 
Kommissionen

 alt for komplicerede og alt for strenge nationale krav og hyppige ændringer heraf

 behovet for at etablere nye institutioner

 utilstrækkelig adskillelse af myndighederne i medlemsstaterne, hierarkiske problemer 
mellem institutionerne og vanskeligheder med hensyn til fordelingen af opgaver og 
ansvarsområder

 et begrænset antal medarbejdere, utilstrækkeligt uddannet personale på nationalt og 
regionalt plan og problemer med at fastholde medarbejderne

 vanskeligheder med etableringen af it-systemer

 manglende balance mellem kontrol og indhold

 utilstrækkelig indledende forberedelse til at gennemføre projekter og manglende 
projekt-pipeline

 politisk motiverede ændringer af investeringsprioriteterne.

3. gentager behovet for en forenkling af reglerne og procedurerne på både EU-plan og 
nationalt plan, uden at der skabes store problemer for modtagerne; mener, at en forenkling 
vil bidrage til hurtig tildeling af midler, højere udnyttelsesgrader, øget effektivitet, færre 
fejl og kortere betalingsperioder; mener, at det er nødvendigt at finde en balance mellem 
forenklingen og stabiliteten af regler og procedurer;

4. er af den opfattelse, at der bør lægges vægt på betaling for levering af resultater snarere 
end kontrol med input; mener i denne forbindelse, at der bør findes en bedre balance 
mellem på den ene side de regler og procedurer, der kræves for at sikre EU-udgifternes 
lovlighed og formelle rigtighed, og på den anden side at gøre samhørighedspolitikken 
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mere resultatorienteret og omkostningseffektiv;

5. mener, at der bør sættes stærkere fokus på svindel end på formelle uregelmæssigheder, og 
at der bør være en mere differentieret behandling af uregelmæssigheder, der giver 
mulighed for fleksibilitet, afhængigt af hvor alvorlig den konstaterede uregelmæssighed 
er;

6. understreger, at proportionaliteten mellem støttens omfang og kontrolkravene bør styrkes, 
samt at koordineringen af revisionsaktiviteter bør forbedres og princippet om én enkelt 
revision følges i den næste programmeringsperiode;

7. understreger, at det er af største vigtighed med en rettidig vedtagelse af den flerårige 
finansielle ramme og klare, endegyldige regler og vejledning for medlemsstaterne for at 
undgå startvanskeligheder ved begyndelsen af den næste programmeringsperiode;

8. fremhæver fordelene ved synergier mellem EFRU, ESF og ELFUL; er af den opfattelse, at 
fleksibiliteten til at støtte foranstaltninger af ESF-typen i EFRU-programmer bør øges, og 
at harmonisering af regler og procedurer ville føre til forenklede gennemførelsessystemer 
og tilskynde til deltagelse af potentielle modtagere i programmer, der samfinansieres af 
EU; minder i denne sammenhæng om muligheden for krydsfinansiering, som endnu ikke 
udnyttes fuldt ud;

9. opfordrer medlemsstaterne til at være mere opmærksomme på projektforberedelsen og 
udarbejde en projekt-pipeline, således at risikoen for omkostningsoverskridelser kan 
minimeres, og der kan opnås en høj udnyttelsesgrad;

10. opfordrer medlemsstaterne til at gøre en yderligere indsats for at tiltrække og fastholde 
kvalificerede medarbejdere til at forvalte EU-midler;

11. opfordrer medlemsstaterne til at etablere fora or udveksling af oplysninger eller netværk 
mellem deres implementeringsstrukturer med henblik på at drøfte erfaringer og problemer 
og udveksle bedste praksis; anmoder medlemsstaterne om også at hjælpe 
støttemodtagerne med at håndtere mere krævende kontrolkrav ved at yde dem støtte;

12. opfordrer Kommissionen til at oprette et samarbejdsprogram i hele EU på grundlag af 
erfaringer fra venskabsby-programmet med henblik på at forbedre samarbejdet mellem 
regioner med høj udnyttelsesgrad og regioner med lav udnyttelsesgrad og på at fremme 
udbredelsen af bedste praksis;

13. opfordrer Kommissionen til at undersøge indførelsen af harmoniserede informations- og 
kommunikationssystemer, idet der tages højde for forskellene i medlemsstaternes 
forvaltnings- og kontrolsystemer;

14. bemærker, at etableringen af “offentlig-private partnerskaber” ofte er en lang og besværlig 
procedure, men mener ikke desto mindre, at offentlig-private partnerskaber, som er 
forberedt i god tid, ville kunne bidrage til at øge udnyttelsesevnen og løse problemerne 
med samfinansiering;

15. opfordrer medlemsstaterne til at informere borgerne og regionale og lokale myndigheder 
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fuldstændigt om finansieringsmuligheder, berettigelse til samfinansiering fra struktur- og 
samhørighedsfondene, samfinansieringsreglerne, reglerne om godtgørelse samt om, hvor 
man kan finde indkaldelser af forslag;

16. gentager, at flerniveaustyring og princippet om partnerskab er centrale elementer i de 
operationelle programmers effektivitet og i høj udnyttelsesevne; anbefaler 
medlemsstaterne, at de konsekvent styrker partnerskabs- og gennemsigtighedsprincippet i 
forbindelse med gennemførelsen af de operationelle programmer, og at de fra starten 
inddrager de subnationale niveauer i fastlæggelsen af investeringsprioriteter, i selve 
beslutningsprocessen og i gennemførelsen af programmer;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Siden slutningen af 1990'erne har udnyttelse af struktur- og samhørighedsfonde været 
anerkendt som et væsentligt anliggende i forbindelse med gennemførelse af EU's 
samhørighedspolitik. Mange medlemsstater har haft problemer med at udnytte støtten fra 
struktur- og samhørighedsfondene fra EU's budget, navnlig i de første år efter deres 
tiltrædelse. Derfor ses der i denne betænkning på problemerne, årsagerne hertil og god praksis 
i den nuværende programmeringsperiode (2007-2013) og uddrages erfaringer med henblik på 
den fremtidige samhørighedspolitik i EU.

Generelt

Ordføreren forstår udnyttelsesevne som den udstrækning, i hvilken en medlemsstat er i stand 
til på en effektiv måde at bruge de økonomiske midler, den tildeles fra struktur- og 
samhørighedsfondene. Denne evne er nødvendig for at bidrage maksimalt til den økonomiske 
og sociale samhørighed med de midler, der stilles til rådighed fra EU-fondene. 
Udnyttelsesevnen på efterspørgselssiden betyder den faktiske evne, som projektansøgere har 
til at skabe acceptable projekter. På udbudssiden kan udnyttelsesevnen bestemmes på 
baggrund af tre hovedfaktorer:

 makroøkonomisk udnyttelsesevne defineret og målt ved BNP,
 finansiel udnyttelsesevne defineret som evnen til at samfinansiere de programmer og 

projekter, der støttes af EU, planlægge og garantere disse nationale bidrag i flerårige 
budgetter og indsamle bidrag fra de partnere, der er involveret i forskellige 
programmer og projekter,

 administrativ evne defineret som centrale og lokale myndigheders evne og 
kvalifikationer til at udarbejde programmer og passende projekter, træffe beslutning 
om dem, sikre koordinering af involverede partnere, overholde administrative krav og 
rapporteringskrav, finansiere og overvåge gennemførelsen af programmer og projekter 
og undgå uregelmæssigheder.

Udnyttelsesevnen er ikke en parameter, men en variabel. Der er stor forskel på den i de 
forskellige medlemsstater, så derfor er der behov for individuelle løsninger.

At sigte mod at udnytte den størst mulige økonomiske støtte i denne sammenhæng kræver en 
kontinuerlig indsats af medlemsstaterne og inddragelse af lokale og regionale myndigheder på 
hver etape i processen.

Årsager til udnyttelsesproblemer

 Indledende problemer i starten af programmeringsperioden

Medlemsstaterne oplevede vanskeligheder med at gennemføre procedurerne til 
overensstemmelsesvurdering af det nye forvaltnings- og kontrolsystem, der er fastsat i 
Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden. Dette førte til forsinkelser i betalinger, idet Kommissionens 
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godkendelse af systemet var en forudsætning for de første mellemliggende betalinger. 
Endvidere anses den parallelle gennemførelse af to programmeringsperioder (2000-2006 
og 2007-2013) også for at være en væsentlig byrde, der forårsager forsinkelser i 
begyndelsen af den nuværende periode. 

 Finansielle problemer

Virkningen af den globale økonomiske krise skabte vanskeligheder i mange 
medlemsstater med hensyn til udnyttelse af midlerne. Konsekvenserne var problemer med 
at levere resultater, ændringer i den forventede efterspørgsel og stigende begrænsninger i 
national og lokal offentlig finansiering. Det blev endnu vanskeligere at finde 
tilstrækkelige midler til at samfinansiere projekter.

 Myndighedskrav

Lovgivningsrammerne for 2007-2013 forbedrede generelt klarheden sammenlignet med 
den tidligere version, men der er behov for yderligere bestræbelser. Medlemsstaternes 
vanskeligheder med myndighedskrav er bl.a. forårsaget af uoverensstemmelser, eftersom 
EU-kravene i nogle tilfælde ikke var forenelige med eksisterende nationale ordninger, der 
måtte revideres. 

Yderligere problemer blev forårsaget af forsinkelser med at etablere og indføre EU-regler 
og nationale regler eller med den tilknyttede vejledning og huller i reglerne eller uklare 
regler. Visse myndighedskrav skulle tilpasses yderligere for at tage højde for erfaringer i 
forbindelse med gennemførelsen. Desuden har definitionen af reglerne om 
støtteberettigelse forårsaget vanskeligheder. Der blev oplevet vanskeligheder med nogle af 
de operationelle programmer om territorialt samarbejde på grund af nationale regler om 
støtteberettigelse, eftersom der er en række forskellige nationale regelsæt afhængigt af det 
antal medlemsstater, der er involveret. 

Der kunne konstateres væsentlige forsinkelser i oversættelsen af vejledningerne og med at 
opnå nærmere oplysninger fra Kommissionen med hensyn til f.eks. 
miljøkonsekvensvurderinger og udgifters støtteberettigelse. Yderligere vanskeligheder 
blev forårsaget af hyppige ændringer i de nationale krav og uoverensstemmelse i EU-
vejledningen, eftersom EU-institutionerne ændrede deres fortolkning af forordningerne i 
det finansielle overslag.

 Organisatoriske krav

Medlemsstaternes vanskeligheder med de organisatoriske krav er forårsaget af behovet for 
at etablere nye institutioner, utilstrækkelig adskillelse mellem myndighederne, 
hierarkiproblemer mellem institutionerne og vanskeligheder med hensyn til fordelingen af 
opgaver og ansvarsområder. I nogle tilfælde blev der skabt for mange organisationer og 
funktioner overlappede.

 Menneskelige ressourcer

Den generelle forordning etablerer ikke nogen specifikke krav med hensyn til kvaliteten 
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og mængden af personale, der er nødvendig for at opfylde forvaltnings- og kontrolkrav. I 
lyset af mere krævende kontrolkrav er begrænsede medarbejdertal og utilstrækkelige 
personalekvalifikationer på nationalt og regionalt plan et vigtigt anliggende. Der var 
vanskeligheder med hensyn til at fastholde personale. Kriserelaterede begrænsninger på 
beskæftigelsen i den offentlige sektor betyder, at der er sket en stigning i uddelegeringen 
af kontroller. Udskiftning af medarbejdere i Kommissionen kan forårsage ændringer i 
fortolkningen af visse regler i løbet af gennemførelsen af det operationelle program. 

 Informationsteknologisystemer

Der kunne konstateres vigtige forsinkelser på grund af vanskeligheder med etableringen af 
informationsteknologisystemer, utilstrækkelig klar og sen vejledning fra Kommissionen 
om kommunikations- og informationssystemer, kvaliteten og rettidigheden af national 
vejledning om kommunikations- og informationssystemer.

 Kontrolkrav

Styrkede kontrolkrav gav forbedret klarhed, men der mangler ligevægt mellem kontrol og
indhold. Myndighedskravene i 2007-2013 hælder mod kontrolanliggender og afleder 
således opmærksomheden fra indholdet. Støttemodtagerne afskrækkes af kontrolkrav, og 
lederne bruger mere tid på at vurdere overholdelsen af kontrolkravene end på at nå målene 
i det operationelle program. Desuden går nationale kontrolkrav ofte videre end EU-
forordningen.

Forslag til forbedring af udnyttelsesevne

Reglerne vedrørende struktur- og samhørighedsfondene er indviklede og derfor vanskelige at 
overholde, hvilket forårsager fejl. Medlemsstaterne bruger derfor uforholdsmæssigt meget tid 
på at forsøge at forvalte og kontrollere disse fejl. Ordføreren er af den opfattelse, at regler og 
procedurer bør forenkles med henblik på at opnå højere udnyttelsesgrader, mindske antallet af 
fejl og øge effektiviteten. Samtidig bør der findes en passende balance mellem forenklingen 
og stabiliteten af regler og procedurer. 

Der bør lægges vægt på betalinger for levering af resultater snarere end kontrol med input. 
Det kunne overvejes, om det ville være muligt at sætte større fokus på svindel snarere end på 
formelle uregelmæssigheder og på en mere differentieret behandling af uregelmæssigheder, 
hvilket giver mulighed for fleksibilitet, afhængigt af hvor alvorlig den konstaterede 
uregelmæssighed er. Det kan sågar være nødvendigt at afspejle fejlmarginen i 
projektudgifterne. Derudover bør koordineringen af revisionsaktiviteter forbedres og 
princippet om én enkelt revision følges. Ordføreren fremhæver, at proportionaliteten mellem 
støttens omfang og kontrolkravene bør styrkes. 

Der bør findes en bedre balance mellem på den ene side de regler og procedurer, der kræves 
for at sikre EU-udgifternes lovlighed og formelle rigtighed, og på den anden side at gøre 
samhørighedspolitikken mere resultatorienteret og omkostningseffektiv. Kommissionen bør 
foreslå, hvorledes der bedre fokuseres på opnåelsen af mål uden at fravige hovedreglen om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.
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Ordføreren understreger, at det er af største vigtighed med en rettidig vedtagelse af den 
flerårige finansielle ramme og klare, endegyldige regler og vejledning for medlemsstaterne.

Han mener endvidere, at der er betydelige muligheder for tættere tilpasning mellem 
programmerings- og gennemførelsessystemer. Harmonisering af regler og procedurer kan 
bidrage til at forenkle gennemførelsessystemerne og kan opmuntre potentielle modtagere i 
programmer, som medfinansieres af EU, til at deltage. Muligheden for at øge fleksibiliteten 
med hensyn til at støtte ESF-foranstaltninger i EFRU-programmer og omvendt kunne 
overvejes.

Efter ordførerens mening bør medlemsstaterne være mere opmærksomme på 
projektforberedelse og projekt-pipelines for at få succes med forvaltningen af struktur- og 
samhørighedsfondsmidler. Derudover skal de bestræbe sig på at tiltrække og fastholde 
kvalificerede medarbejdere på alle niveauer til at forvalte og implementere EU-midler.

Ordføreren henleder opmærksomheden på de store forskelle med hensyn til medlemsstaternes 
udnyttelsesevne. Han foreslår derfor, at der etableres et samarbejdsprogram mellem 
medlemsstaterne med henblik på at udveksle bedste praksis. Endelig gentager han 
betydningen af flerniveaustyring og princippet om partnerskab for forvaltningen af struktur-
og samhørighedsfondsmidler.


